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T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sözleşmel (657 sk.4/B)
Personel İst hdamı Sınav İlânı
1) Adlî yargıda görev yapmak üzere;
EK-1/A ve EK-1/B l stelerde yer , sayısı, unvanı ve n tel ğ bel rt len, 6/6/1978 tar hl ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe g ren “Sözleşmel Personel Çalıştırılmasına İl şk n Esaslar” le bu esaslarda değ ş kl k yapan 29/3/2009
tar hl ve 27184 sayılı Resm Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g ren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddes ne göre, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddes kapsamında, Adalet kom syonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü
sınav sonucuna göre 2250 sözleşmel zabıt kât b (EK-1/A) ve 250 sözleşmel mübaş r (EK-1/B) olmak üzere toplam 2500
personel alınacaktır.

2) Adalet kom syonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, l sans mezunları ç n 2016 yılı Kamu
Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önl sans mezunları ç n 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğret m mezunları ç n 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94
puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurab lecekt r. EK-1/A ve EK-1/B l stelerde bel rt len sözleşmel
poz syonlarda lk defa st hdam ed lecekler n Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nak l Yönetmel ğ n n 5 ve 6 ncı
maddeler nde yazılı olan aşağıdak şartları taşımaları gerekmekted r.

I) Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar ç n yapılacak sınavın son başvuru günü olan 24 Ek m 2017 tar h nde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı
maddes ndek yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (l sans mezunları ç n KPSS-2016, önl sans ve ortaöğret m mezunları
ç n KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının b r nc günü t barıyla 35 yaşını b t rmem ş olmak,(l sans, önl sans ve
ortaöğret m mezunları ç n 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)
c) Askerl kle lg s bulunmamak veya askerl k çağına gelmem ş olmak, askerl k çağına gelm ş se muvazzaf askerl k
h zmet n yapmış yahut ertelenm ş ya da yedek sınıfa geç r lm ş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değ ş k 48/1-A/5 bend nde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddes hükümler saklı kalmak kaydı le görev n devamlı yapmasına engel olab lecek akıl
hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arş v araştırması sonucu olumlu olmak.
II) Özel Şartlar:
A- Sözleşmel zabıt kât b poz syonlarında st hdam ed leb lmek ç n ;
a) Fakülte veya yüksekokulların b lg sayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü,
adalet önl sans programı, adalet meslek l ses veya d ğer l se ya da deng okulların t caret veya b lg sayar bölümler nden
mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğret m kurumlarından mezun olanlardan dakt lo veya b lg sayar sert f kası
stenmeyecekt r.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az l se veya deng okul mezunu olup, dakt lo ya da b lg sayar ders n başarıyla
tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tar h t barıyla M llî Eğ t m Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve
kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu ver len dakt lo ya da b lg sayar sert f kasına sah p olmak. (Örgün eğ t m yoluyla
ver len b lg sayar ya da dakt lograf ders n başarıyla tamamladığını resm olarak belgeleyenlerden dakt lo veya b lg sayar
sert f kası stenmeyecekt r.)
c) Uygulama sınavından en az b r hafta önce Bakanlık nternet s tes nde lan ed lecek yazılı met nler arasından, sınav
sırasında her b r grup ç n kom syon tarafından çek lecek kura sonucu bel rlenen ve adaylara yazılı olarak ver len b r
met nden dakt lo veya b lg sayar le üç dak kada yanlışsız en az doksan kel me yazmak, (Bu şartın varlığı adalet
kom syonlarınca yapılacak uygulama sınavı le tesp t ed lecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dak kada yanlışsız olarak en
az doksan kel me yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kel me yazıp yazmadıkları tesp t ed l rken; ver len metne sadık
kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kel me sayısı le yazı çer s ndek kel me ve cümle tekrarları neden yle metn n anlam
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bütünlüğünün bozulup bozulmadığına d kkat ed l r. Bu şlem yapılırken yanlış yazılan kel me sayısının toplam yazılan kel me
sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması hal nde yazılan metn n anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul ed l r.
B- Sözleşmel mübaş r poz syonlarında st hdam ed leb lmek ç n ;
En az l se veya deng okul mezunu olmak,
3) Başvuru ç n gerekl belgeler:
a) Başvuru formu (Adalet kom syonları ve Bakanlığın nternet s tes nden (EK–2) tem n ed lecekt r),
b) Öğren m belges n n aslı veya kom syon başkanlığınca ya da lg l öğret m kurumunca onaylı örneğ ,
c) KPSS-2016 sınav sonuç belges n n aslı veya b lg sayar çıktısı ya da kom syon başkanlığınca onaylı örneğ ,
d) Zabıt kât b unvanı ç n; B lg sayar veya dakt lograf ders n başarıyla tamamladığını gösteren sert f ka ya da fakülte
veya yüksekokulların b lg sayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet
önl sans programı, adalet meslek l ses veya d ğer l se ya da deng okulların t caret veya b lg sayar bölümler nden mezun
olduğuna da r belgen n aslı, noter veya kom syon başkanlığınca ya da lg l öğret m kurumunca onaylı örneğ ,
e) Adayların eşler n n ş durumlarına l şk n d lekçe şekl nde beyan,
f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenl k Soruşturması ve Arş v Araştırması Yönetmel ğ n n 12 nc
maddes ne uygun olarak doldurulacak Arş v Araştırması Formunu braz etmek zorundadırlar (Adalet kom syonundan tem n
ed lecekt r).
4) Başvuru yer ve şekl :
Başvuruların, sınavın yapılacağı EK-1/A ve EK-1/B l stelerde bel rt len Adana, Ankara, Bursa, Den zl , Erzurum, İstanbul,
İstanbul Anadolu, Şanlıurfa Adalet Kom syonu Başkanlıklarına veya buralara gönder lmek üzere herhang b r adalet
kom syonu başkanlığına yapılması gerekmekted r.
Bu şek lde yapılan başvuru, başvuruyu alan kom syon tarafından, sınav ortak rolünden, sınav yapılacak kom syonlarca
bel rlenen sınav numarası üzer nden UYAP sınav ekranına kayded lecek ve başvuru evrakı, masrafı lg l s nden alınmak
suret yle acele posta serv s (APS) le sınavı yapacak olan adalet kom syonu başkanlığına gönder lecekt r.
Bel rt len usule uyulmadan posta le veya d ğer let ş m araçlarıyla sınavı yapacak adalet kom syonuna veya Bakanlığa yapılan
başvurular kabul ed lmeyecekt r.
Adaylar EK-1/A ve EK-1/B l stelerde yer , sayısı, unvanı ve n tel ğ bel rt len sözleşmel poz syonlardan sadece b r adalet
kom syonuna, b r unvan ç n başvuru yapab leceklerd r. Adayın b rden fazla başvuru yaptığının tesp t ed lmes hal nde h çb r
başvurusu kabul ed lmeyecek, bu şek lde sınava g renler kazanmış olsalar dah st hdamları yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet kom syonlarına bağlı, merkez veya mülhakat adl yeler nden b r ne
atanab leceklerd r.
5) Başvuru tar h :
Başvurular 13 Ek m 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ek m 2017 Salı günü mesa saat b t m nde sona erecekt r.
6) Sınav yer :
Uygulama ve sözlü sınav merkezler EK/1-A ve EK/1-B l stelerde bel rt len Adana, Ankara, Bursa, Den zl , Erzurum,
İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet kom syonları olup, sınav g r ş belgeler lg l adalet kom syonu
başkanlıklarından alınacaktır.
7) Zabıt kât pl ğ unvanı ç n uygulamalı sınava çağırılacakların bel rlenmes ve lanı:
Adaylardan, merkez sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak atama yapılacak her b r kom syon ç n lan
ed len poz syon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava g rmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son
sıradak lerle aynı puana sah p olanlar da uygulamalı sınava g reb lecekt r. Uygulamalı sınava g rmeye hak kazananlar en geç
31 Ek m 2017 Salı günü kom syonca ve adl ye nternet s tes nde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı b ld r m yapılmayacaktır.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sah pler ne herhang b r b ld r mde bulunulmayacaktır.
8) Zabıt kât b unvanı ç n uygulamalı sınav tar h ve saat :
8 Kasım – 14 Kasım 2017 tar hler arasında adayların dakt lo veya b lg sayar le vuruş hesabı yapılmadan üç dak kada
yanlışsız olarak en az doksan kel me yazıp yazamadıklarının tesp t ç n uygulamalı sınav yapılacaktır. Bel rt len günde
uygulamalı sınavın b t r lememes hal nde tak p eden günlerde sınava devam ed lecekt r.
9) Sözlü sınava çağrılacakların bel rlenmes ve lanı:
A- Zabıt kât b unvanı ç n;
Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav kom syonunca doğru olarak kabul ed len kel me sayısı esas alınmak kaydıyla,
en fazla doğru kel me yazan adaydan başlanarak st hdam ed lmek sten len kom syon ç n lan ed len poz syonun 3 katı kadar
aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradak lerle aynı sayıda doğru kel me yazanlar da
sözlü sınava g reb leceklerd r.
B- Mübaş r unvanı ç n;
Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere lân ed len poz syon
sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradak lerle aynı puanı alanlar da sözlü
sınava g reb leceklerd r.
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Sözlü sınava g rmeye hak kazananlar en geç 22 Kasım 2017 Çarşamba günü sınavı yapan adalet kom syonlarında ve bu
kom syonların adl ye nternet s tes nde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı b ld r m yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde
edemeyen başvuru sah pler ne herhang b r b ld r mde bulunulmayacaktır.
10) Sözlü sınav tar h ve saat :
25 Kasım 2017 - 8 Aralık 2017 tar hler arasında Yönetmel ğ n 14 üncü maddes ne göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır.
11) Sözlü sınav konuları:
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılab lmes ç n 100 tam puan üzer nden en az 70 puan alması gerekecekt r. Sözlü sınavda
konular ve puanlama aşağıda bel rt ld ğ şek lde olacaktır.
a) İlg l n n atanacağı kadronun gerekt rd ğ meslek b lg (40 puan),
b) Atatürk lkeler ve nkılâp tar h (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) B r konuyu kavrama ve fade yeteneğ (20 puan)
12) N ha Başarı L stes :
N ha başarı l stes adayların merkez ve sözlü sınavda aldıkları puanların ar tmet k ortalamasına göre en yüksek puandan
başlayarak sıralanması suret yle düzenlenecekt r. Zabıt kât b poz syonlarında st hdam ed leceklere l şk n n ha başarı l stes
düzenlen rken; öncel kle hukuk fakültes , adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önl sans
programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suret yle sıralanacak olup, d ğer adaylar bu sıralamayı tak ben
kend aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
13) Sınav sonucunun tebl ğ nden t baren kanun b r mazeret olmaksızın 15 gün çer s nde sten len belgeler tesl m etmeyen
ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeler ptal ed lecek ve yerler ne puan sıralamasına göre yedek
adayların yerleşt rme şlem yapılacaktır.
14) İlan metn nde bel rt lmeyen hususlar hakkında, lg l mevzuat hükümler ne göre şlem yapılacaktır.
15) “Sözleşmel Personel Çalıştırılmasına İl şk n Esaslar” hakkındak 6/6/1978 tar hl ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararına göre, bu poz syonlarda st hdam ed lenler n yer değ ş kl kler özel şartlara bağlanmış olduğundan, lg l ler n ler de
mağdur yete uğramamaları açısından (eş, öğren m, sağlık vb. g b hususları d kkate alarak) sınava g rmeler önem arz
etmekted r.
16) İst hdam yapılacak yerlere l şk n sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak adalet kom syonlarını gösteren
EK–1/A ve EK-1/B l steler aşağıda göster lm şt r.
Duyurulur.
EK-1/A : Sözleşmel zabıt kât pl ğ poz syonları ç n atama yapılacak kom syonlar, sınav zn ver len mahaller ve sınavı
yapacak adalet kom syonları
EK-1/B : Sözleşmel mübaş rl k poz syonları ç n atama yapılacak kom syonlar, sınav zn ver len mahaller ve sınavı yapacak
adalet kom syonları
EK-2

: Başvuru Formu

http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2017/ek m/tasraac ktanatama/2017_092500.html

3/3

